
Dezvoltarea datoratã rolului strategic
ºi de supraveghere a drumului de la
Giurgiu – unde se afla o garnizoanã o-
tomanã – pânã la Târgºor, a dus la con-
stituirea de-a lungul timpului a nucleu-
lui de bazã al zonei centrale a capitalei,
respectiv zona Curtea Veche unde,
între 1558-1559, Domnul Mircea Cio-
banul construieºte Biserica Domneas-
cã, rãmasã pânã astãzi cel mai vechi
lãcaº de cult al capitalei pãstrat în
forma sa iniþialã.
Acest nucleu constituie germenul mor-
fo-genetic1 primordial de peisaj cultu-
ral ce defineºte acþiunea ºi interac-
þiunea factorilor naturali ºi umani2 ai o-
raºului, contribuind la formarea cultu-
rii locale. Peisajul cultural fiind o com-
ponentã de bazã a patrimoniului, dar ºi
o resursã de activitate economicã, este
un reper important din punctul de ve-
dere ecologic, dar ºi al elementelor de
mediu sau al impactului asupra mediu-
lui social, contribuind la consolidarea
identitãþii culturale.
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Deºi aparent oraºul Bucureºti nu are o istorie în domeniul peisagistic, arhivele ºi docu-
mentele vremii, precum ºi scrierile de mai târziu, pãstreazã elemente valoroase ºi amintiri ale

grãdinilor Bucureºtiului, o mare parte dintre acestea fiind astãzi dispãrute3. 
Nucleul aferent zonei Curtea Veche atestã do-cumentar cã în cadrul Curþii Palatului Domnesc
se afla una dintre cele mai vechi grãdini bucureºtene, pentru care exista la 1600 un corp de
grãdinari domneºti conduºi de un
vãtaf, recunoscut printr-un act inedit
din 1643-1654, ultima parte a domniei
lui Matei Basarab. 
Aceastã Grãdinã Domneascã trebuie sã
fi fost remarcabilã dacã luãm în consi-
derare descrierea realizatã de Doamna
Elena, soþia lui Matei Basarab, ºi cea
aparþinând cãlãtorului turc Evlia Celebi,
ca urmare a vizitei sale la Curtea
Domneascã în anul 1666, sub Domnia
lui Radu Leon. La 10 februarie 1649,
Doamna Elena scria o epistolã soþiei
judelui din Braºov, pentru a-i trimite,
degrabã, seminþe de flori.4

Mai târziu, în 1662, în epoca de apo-
geu a perioadei brâncoveneºti, când
Bucureºtiul devine singura capitalã a
Þãrii Româneºti, odatã cu rezidirea
completã a palatului ºi adãugarea de
noi construcþii, Constantin Brâncovea-
nu extinde grãdina din sud pânã la
Râul Dâmboviþa. Cãlãtorul italian
Anton Maria del Chiaro consemna:
„Dinspre faþa principalã se vede grãdi-
na. În formã pãtratã, este desenatã
dupã bunul gust italian. În mijlocul flo-
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rilor aºezate în straturi, domnitorul Constantin Brâncoveanu ºi-a clãdit o loggia pentru a
prânzi acolo, încadrat de stâlpii ºi portalurile sculptate în piatrã”5.
Astfel, Grãdina Domneascã poate fi consideratã primul germen morfo-structural al peisaju-
lui capitalei, fiind o tipologie de grãdinã icon – mãrturie arheologicã.
O altã tipologie de grãdinã reprezentativã, simbolicã pentru peisajul cultural ºi patrimoniul
natural al Bucureºtiului, este Grãdina Universitãþii. Situatã pe locul pe care altãdatã se afla
parohia dezvoltatã în jurul Bisericii Sf. Sava, înconjuratã de construcþiile vechii ªcoli Domneºti

înfiinþate de ªerban Cantacuzino6, în zona în care se aflã astãzi Statuia lui Mihai Viteazul de
la Universitate, aceastã grãdinã publicã avea un ax de compoziþie central ºi o simetrie accen-
tuatã de axul bisericii la care se raporta.
Dupã demolarea bisericii ºi a colegiului, arhitectul Alexandru Orãscu a construit
Universitatea, prin mijlocul terenului aferent grãdinii trecând primul bulevard bucureºtean.
În cealaltã parte a grãdinii s-a pãstrat loc de amplasare pentru mai multe statui, dintre care
cea mai importantã era statuia ecvestrã a lui Mihai Viteazul (1876), aºezatã pe un piedestal
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de marmurã, înconjuratã de un grilaj de fier ºi strãjuitã de doua tunuri capturate de la turci
în Rãzboiul de Independenþã. În aceeaºi grãdinã erau amplasate statuile lui Ion Heliade
Rãdulescu (1882), Gheorghe Lazãr (executatã în 1885 ºi inauguratã în 1886), Spiru Haret
(1895). Zona era amenajatã peisagistic, cu partere florale, cu „alei aºternute de pietriº, pe
care se aflau bãnci masive de stejar cu picioare de fier, pentru odihna trecãtorilor”7. 
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Ceremonia instalãrii în prezenþa
Principesei Elisabeta a tunurilor turceºti

capturate la Griviþa lângã 
statuia lui Mihai Viteazul 

Sursa: www.maerlant.be

În anul 1928, Bdul Universitãþii (Bd.
Elisabeta de astãzi) era mãrginit de
aliniamente de arbori de mici dimensi-
uni (posibil tei). Iluminatul era asigu-
rat de corpuri de iluminat înalte cu
braþ, de tip pendul. Partea carosabilã
a Bdului era împãrþitã de tramvai, trã-
suri ºi primele automobile. 

Sursa: www.bucuresti.cn

În jurul anului 1930, Piaþa Universitãþii
avea un fond vegetal bogat format
din arbori ºi arbuºti. Frontul drept al
pieþei, vecin cu Palatul ªuþu, nu exista,
permiþând Grãdinii Universitãþii sã se
continue cu cea a Palatului ªuþu.

Sursa: www.talcioc.net

Statuia lui Mihai Viteazul cu Biserica Rusã în
fundal în jurul anului 1900

Grãdina Universitãþii era luminatã cu felinare
ºi pavatã cu piatrã pe aleile principale.

Bulevardul Universitãþii era 
bordat cu aliniamente de arbori

Sursa: www.talcioc.net

Statuia lui I.C. Brãtianu ºi Ministerul
Agriculturii în jurul anului 1900
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În aceastã grãdinã se afla, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, o micã grãdinã bo-tan-
icã, mutatã în 1892 pe actualul amplasament din Cotroceni.
Conform imaginilor de arhivã din anul 1928, B-dul Universitãþii, actualul Bulevard Regina
Elisabeta, era mãrginit de aliniamente de arbori (posibili tei), iar iluminatul era asigurat de
corpuri cu braþ tip pendul, partea carosabila fiind împãrþitã între pietoni, tramvai, trãsuri ºi
primele automobile apãrute în epocã. Cu toate acestea, în 1930, Piaþa Universitãþii benefi-
cia încã de un bogat fond vegetal compus din arbori ºi arbuºti, frontul pieþei permiþând
realizarea unei legãturi de sistem verde cu Grãdina Palatului ªuþu. 
În anul 1960, grãdina pierde bogata vegetaþie înaltã în favoarea spaþiilor mineralizate, des-
tinate transportului în comun ºi a automobilelor.

Grãdina Stavri, ce poartã numele celui care a închiriat locul în anul 1866 de la familia boie-
rilor Hereºti, fãcea parte din grãdina casei unde locuia Marele Ban Constantin Nãsturel
Herescu, care a transformat-o într-o grãdinã publicã, amplasatã în zona de astãzi a Strãzii
Academiei, între Strada Nouã (actuala Edgar Quinet) ºi Strada Biserica Enei. Aici au cântat
diferite orchestre între 1878-1900, pânã când proprietatea a fost cumpãratã de o societate
germanã care a construit aici Sala Liedertafel, în care se dãdeau spectacole în limbile ger-
manã, francezã ºi românã. Pe acest amplasament se aflã astãzi Universitatea de Arhitecturã
ºi Urbanism „Ion Mincu”.

În acelaºi areal se gãsea Grãdina Raºca8, între Strada Edgar Quinet, extinsã pânã spre B-dul
Brãtianu, pe zona de astãzi a Facultãþii de Matematicã. Grãdina era vestitã la 1870, fiind vi-
zitatã de elita Bucureºtiului din acea vreme: Eminescu, Vlahuþã, Caragiale, Bacalbaºa, Iancu
Brezeanu. La 1872, cânta aici o fanfarã militarã ºi orchestra operei. În 1876, grãdina devenise celebrã,
aici dirijând compozitorul vienez Zierrer, rãsplãtit de guvern cu distincþia Bene Merenti9. Pânã la intro-
ducerea curentului electric în oraº, aici iluminatul se realiza cu „sfeºnice de metal în care se
înfigeau lumânãri de spermanþet ºi care se înãlþau treptat pe mãsurã ce ardeau, în loc de
chibrituri sau fitil cu cremene, fiindcã pe vremea aceea nu se cunoºteau scãpãrãtorile mod-
erne de astãzi…”10 Din singura imagine de arhiva pãstratã se poate observa cã grãdina avea
o vegetaþie bogatã ºi era iluminatã prin felinare cu flacãrã protejatã de globuri de sticlã. Cea
mai interesantã descriere a acestei grãdini aparþine lui Ulysse de Marsillac, în Guide du Voyageur
a Bucarest (1877), un model al actualelor ghiduri de cãlãtorie, care descrie grãdina ca fiind sin-
gura foarte bine luminatã, în care te puteai plimba ºi asculta muzicã în fiecare searã. 
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Grãdina Universalã, unde se întâlneau „tine-
rii berbanþi”, se afla pe zona din faþa actualu-
lui Teatru Naþional, la intersecþia celor patru
bulevarde: Carol, Regina Elisabeta, Nicolae
Bãlcescu ºi I. C. Brãtianu, în zona actualului
Minister de lângã Spitalul ºi Biserica Colþea.
Apãrutã în vechile planuri istorice ale Bucu-
reºtiului ca un teren liber în anul 1791, Grã-
dina Universalã se regãseºte în 1847 ca grã-
dinã privatã a dr. Mersil Marsilie.

Grãdina Blanduziei, renumitã în epocã, ocu-
pa zona dintre Strada Academiei ºi Strada
Doamnei. Dupã 1900 a fost construitã aici o
scenã pe care se dãdeau reprezentaþii la
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Iluminatul grãdinii prin felinare cu flacãra protejatã de
globuri de sticlã 
Grãdina beneficia de o bogatã vegetaþie înaltã, lucru rar
întâlnit în grãdinile centrale



preþuri modeste, ceea ce o fãcea accesi-
bilã locuitorilor. 
Dupã 1916-1919 nu s-au mai dat specta-
cole, dezvoltarea urbanã a epocii impu-
nând construirea în jurul grãdinii a unor
clãdiri parter ºi etaj deþinute de remiz-
erii bursei, în care funcþionau birouri
sau agenþii unde se perfectau tranzacþi-
ile de acþiuni. Grãdina Blanduziei s-a
antropizat, transformându-se treptat în
Galeriile Blanduziei11. 

Grãdina Palatului ªuþu poate fi consid-
eratã ca aparþinând tipologiei de grã-
dinã particularã de reprezentare, fiind o grãdinã vastã care înconjura Palatul cu acelaºi
nume, amenajatã cu specii de flori ºi animale exotice, cu o peluza pe care se plimbau pãuni,
fazani ºi pelicani in jurul unui bazin ce amintea pãstrând proporþiile, de fântânile Palatului
Versailles. 
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GRÃDINA CU CAI era situatã în stânga râului Dâmboviþa, de o parte ºi de
alta a strãzii cu acelaºi nume care existã ºi astãzi între Splai, Mihail
Kogãlniceanu ºi Bulevardul Elisabeta.
Între 1860 ºi 1865, se aflau în grãdinã câteva pavilioane din lemn, unde
vara se fãceau bãi calde, plãtindu-se pentru baia obiºnuitã câte “2 ºfanþi de
persoanã, iar pentru baia mare de 2 persoane, câte 6 ºfanþi”. Cel care þinea
în arendã bãile era N. Feldman, antreprenor ºi al Sãlii Slãtineanu.    

Fotografie de epocã din 1850-1860

Malul amenajat 
pentru scãldat

Prezent



Grãdina avea câteva elemente
decorative deosebite: un ceas
solar aºezat pe o consolã de mar-
murã, doi lei si un soare de metal
galben, care strãjuiau porþile
mari, precum si un tun al cãrui
praf de puºcã sub acþiunea soare-
lui vestea miezul zilei. 

Grãdina palatului era consideratã
în acea vreme un mic parc, întin-
zându-se pânã spre fostul ampla-
sament al Bisericii Sf. Sava, Uni-
versitatea de astãzi. 

Tipologia de grãdinã de tip mo-
nastic este reprezentatã de
Grãdina Bãrãþiei, aflatã pe actu-
alul amplasament al bisericii din
spatele fostului Palat Domnesc,
pe care cãlugãrii franciscani ridi-
caserã în secolul al XVII-lea o bi-
sericã din lemn12, ca „berat (do-
cument) de la poarta otomanã”,
în vremea lui ªtefan Vodã Canta-
cuzino.

Localizarea Grãdinii Bãrãþiei este controversatã: în timp ce Ionescu Gion afirmã cã preoþii
romano-catolici amenajaserã Grãdina Bisericii Bãrãþiei în stilul italian al secolului al XVII-lea13,
Carol Auner susþine cã aceasta ar fi fost mai degrabã confundatã cu grãdina de la
Târgoviºte14.
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Grãdina cu Cai, dispãrutã astãzi, se pãstreazã încã în memoria locului ca peisaj cultural, prin de-
numirea strãzii actuale Grãdina cu Cai din imediata vecinãtate a Dâmboviþei ºi a Pieþei Kogãlni-
ceanu. În 1852, conform documentelor, grãdina se afla în locul în care Dâmboviþa crease prin ero-
darea malurilor un mic ostrov, transformat apoi într-o grãdinã de agrement în care bucureºtenii
puteau face bãi calde ºi reci. Cronicarii Bucureºtiului presupuneau cã denumirea ei provenea de la
caii polonezului Dunschi care venise cu circul ce se aºezase în zãvoiul de pe malul Dâmboviþei. Tot
în aceastã zonã exista însã în acea vreme ºi un carusel. Între 1850-1860 locul se definise ca un parc
de distracþii structurat dupã standarde strãine, cu o culoare localã puternicã, unde se desfãºurau
spectacole ale Teatrului Fontin în care au jucat ºi Aristizza Romanescu ºi Ion Ionescu de la Union.

Grãdina Union, încadratã în tipologia de grãdinã de loisir ºi divertisment, era amplasatã între
Strada Ion Câmpineanu, colþ cu Strada Sf. Ionicã, în zona vechiului Hotel Simplon din perioada
interbelicã. Evocatã de Ion Luca Caragiale în piesa „O noapte furtunoasã”, este amintitã astãzi prin
numele Hotelului Union ºi al Sãlii Cinematecii construite pe locul vechii grãdini. Denumirea de
„Union” provenea de la colonia elveþianã care îºi fixase aici, cu numele de Union-Suisse, locul de
organizare a petrecerilor cu scop caritabil, pentru acordarea de ajutor mutual membrilor aflaþi la
nevoie. Grãdina era locul preferat de lumea mondenã a anilor 1866-1880, care venea aici sã îl
asculte pe apreciatul cântãreþ popular I. D. Ionescu, pe amuzantul Fanelly ºi pe surorile Mantens,
spectacole apreciate ºi de Prinþul Gortchacoff ºi Baronul Jomini, care o frecventau în anii 1877. 

Grãdina Oteteleºanu, o altã grãdinã de loisir ºi divertisment, amplasatã pe Calea Victoriei, în
spatele clãdirii în care a locuit Ion Oteteliºanu, Ministru de Finanþe în vremea lui Cuza Vodã, era
consideratã ca salon de consacrare ºi lansare a tinerilor în societate. Aici erau organizate dineuri ºi
recepþii la care participa high-life-ul bucureºtean, despre care se scria în revistele ºi ziarele vremii
de limbã francezã „L’indépendance Roumaine” ºi „La Roumanie Illustrée”. Din descrierile acestor
documente, Grãdina Oteteleºanu era mare ºi rãcoroasã, cu arbori bãtrâni ºi era animatã de spec-
tacole muzicale, de patinaj (pe un lac artificial), meciuri de hochei (mai târziu ºi Teatru de Varã). 

Note

1 Vezi capitolul referitor la germenul morfo-genetic ºi conturarea studiului de caz al Bucureºtiului în Crãciun, Cerasella,
Metabolismul Urban. O abordare Neconvenþionalã a Organismului Urban, Ed. UAUIM, Bucureºti, 2008.
2 Vezi ºi definirea termenului de PEISAJ ca „parte de teritoriu perceput ca atare de cãtre populaþie, al cãrui caracter este
rezultatul acþiunii ºi interacþiunii factorilor naturali ºi/sau umani”, cf. Convenþiei Europene a Peisajului, 20. 10. 2000, ratifi-
catã prin Legea nr. 451/8 iulie 2002). 
3 Vezi ºi Proiectul Expoziþional „Grãdini Pierdute”, 7 decembrie 2009 – 12 ianuarie 2010.
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4 Vezi Giurescu, C. Constantin, Istoria Bucureºtilor din cele mai vechi timpuri pânã în zilele noastre, Ed. pt. Lit., 1966.
5 BORCA, Anna, Odinioarã la Grãdina Hrtschcka, , 2006.
6 POTRA, George, Din Bucureºtii de ieri, Vol. I, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1981.
7 Idem, pag. 304-305
8 Inauguratã de cehul Hrstchka, românizat „Raºca”, pe la 1870.
9 MAJURU, Adrian, S-a întâmplat aici, articol, www.timeoutbucuresti.ro
10 POTRA, George, op.cit., pag. 51-55
11 Vezi ºi BILCIURESCU, Victor, Bucureºtii de ieri ºi de astãzi, Editura Paideia, Bucureºti, 2003, pag. 55
12 Vezi ºi PAPAZOGLU, Dimitrie, Istoria fondãrei oraºului Bucureºti, Bucureºti: Minerva, 2000.
13 Cf. Ionescu Gion, Istoria Bucurescilor, Editura Tehnopress, Iaºi, 2003, pag. 229
14 AUNER, Carol, Istoria Bãrãþiei din Bucureºti, conferinþã þinutã de autor în Bucureºti, 1 mai 1904.
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